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एक जुनी म्हण आहे “चाांगल्या गोष्टी 
गठ्ठय्ागठ्ठय्ाने येतात.” ज्या काळात 
मसाल्याांचा व्यापार होता, त्या काळात ही 
म्हण अगदी योग्य होती. दालचचनी, लवांग 
आखण जायफळ याांच्या शोधात युरोपचे 
व्यापारी दरूदरूच्या देशाांत जात असत. कारण 
या गोष्टी त्याांच्या देशात उपलब्ध नव्हत्या. 
लशवाय फक्त श्रीमांत लोकच त्या िरेदी करू 
शकत.  

अँटोननओ नावाचा इटाललयन व्यापारी 
मसाले िरेदी करण्यासाठी जजनोआ शहरातून 
जहाजाने ननघतो. अपघातानेच त्याला कळते 
की त्याच्या स्वत:कड ेएक असा मौल्यवान 
िजजना आहे, जो मसाल्याच्या बेटाांवर दमुीळ 
आहे. तेथील राजा उां दराांच्या समस्येवर उपाय 
शोधत असतो. आगामी घटना लसद्ध करतात 
की एिादी वस्तू कुणा एकासाठी ननरुपयोगी 
असली तरी, दसुऱ्यासाठी उपयुक्त असू शकते.  

मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 



लेिकाचे मनोगत 
 

मसाल्याच्या पदाथाांनी जगाच्या इनतहासात 
महत्त्वाची भूलमका वठवली आहे. दालचचनी, लवांग 
आखण जायफळसारिे मसाले आज सहजपणे 
उपलब्ध होतात. पण एके काळी त ेइतके दमुीळ 
होत ेकी त ेववकत आणण्यासाठी युरोपीय व्यापारी 
दरू देशाांचे दौरे करत असत. आफ्रिकेच्या दक्षिण 
टोकाला वळसा घालून त ेभारतात आखण आज 
इांडोनेलशयाचा भाग असलेल्या व मसाल्याांच्या 
पदाथाांची ववपुलता असलेल्या बेटाांवर जात असत.  

काही मसाले एवढे महाग असत की फक्त 
धननक लोक आखण राजपररवारच त्याांचा वापर करू 
शकत. शेकडो वर्षे ज्या देशाांचा मसाल्याच्या 
व्यापारावर दबदबा होता, त ेदेश सवाात शक्तक्तशाली 
आखण समदृ्ध ठरले. इटलीतील जजनोआ आखण 
व्हेननस ही शहरे मसाल्याांच्या व्यापारात अगे्रसर 
असल्यामुळेच प्रभावी बनली. कोलांबस सागरी 
प्रवासाला ननघाला तवे्हा तो भारत व इांडोनेलशया 
बेटाांवर जाण्यासाठी एक कमी अांतराचा मागा 
शोधत होता. पण तो पोहोचला उत्तर अमेररकेला. 
अशाप्रकारे, मसाल्याच्या पदाथाांनी जगाच्या 
इनतहासात नकळतपणे प्रमुि भूलमका वठवली.  

जगातील अनेक देशाांच्या लोककथाांमध्ये अशा 
कहाण्या आहेत, ज्यामध्ये उां दराांनी उच्छाद 
माांडलेला आहे आखण तथेील लोकाांना माांजर या 
प्राण्याची माहहती नाही. ही कहाणीसुद्धा इटलीची 
अशीच एक लोककथा आहे.  



 
फार वर्षाांपूवी इटलीच्या जजनोआ शहरात 
अँटोननओ नावाचा व्यापारी राहात होता. 
एकदा अँटोननओने आपले मालाने भरलेले 
जहाज दरू देशीच्या बेटाांकड ेनेले. नतथे तो 
मसाल्याचे पदाथा ववकत घेणार होता. 
त्याच्या मायदेशात त्याला िूप मागणी 
होती.  



अँटोननओ नतथे पोहोचला. तो एका 
बेटावरून दसुऱ्या बेटावर गेला. त्याने 
मिमल देऊन दालचचनी, बाहुली देऊऩ 
लवांग आखण कातडी पटे्ट देऊन जायफळ 
घेतले.  



एका बेटावर अँटोननओला राजवाड्यात भोजनासाठी 
आमांत्रत्रत करण्यात आले.  
तो भोजनासाठी बसला तेव्हा तेथील पहारेकरी हातात 
काठ्या घेऊन कुणालातरी मारण्याच्या बेतात आहेत, 
असे दृश्य त्याला हदसले.  

“ववचचत्रच आहे!”  
त्याला आश्चया वाटले. 
“हे पहारेकरी  
कुणाला मारतायत?” “ 



जेव्हा भोजन वाढण्यात आले तेव्हा  
अँटोननओला आपल्या प्रश्नाचे उत्तर लमळाले.  
अन्नाचा सुवास सुटल्यावर अचानक नतथे  
डझनावारी उां दीर हदसू लागले. 
पहारेकरी उां दराांचा पाठलाग करत  
धावू लागले आखण  
आपल्या काठ्याांनी त्याांना  
हाकलू लागले.  



अँटोननओ स्तांलभत झाला. “महाराज,” तो म्हणाला, 
“या बेटावर माांजरां नाहीत का?” 

राजा गोंधळला. 
“माांजरां? कधी ऐकलां नाही त्याांच्याबद्दल. काय 

असतात ते?” 

“माांजरां मऊ, केसाळ छोटे प्राणी असतात. त्याांना 
लशकार करायला आवडते,” अँटोननओ उत्तरला.  

“त्याांना उां दराचा पाठलाग 
करायला िूप आवडते. ते तुमच्या 
बेटावरच्या उां दराांचा नायनाट करू 
शकतात, अगदी सहजपणे!” 



“िरां की काय?” राजाने ववचारले.  
“कुठे लमळतील ही माजरां? तू आम्हाला आणून 
हदलीस तर मागशील तेवढे पैसे देईन तुला. फक्त 
त्याांची फ्रकां मत साांग.”  
“मला काहीही नकोय,” अँटोननओने स्पष्ट केले. 
“आमच्या जहाजावर िूप माांजरां आहेत. त्यातलीच 
काही मी तुम्हाला देईन.” 

अँटोननओ नतथून जहाजावर गेला आखण काही 
वेळाने एक तपफ्रकरी मादी आखण एक नर बोका 
घेऊन परतला. त्याने त्याांना िुले सोडून हदले तेव्हा 
उां दरां घाबरून भोजन किातून पळून गेले आखण 
माांजरे त्याांचा पाठलाग करू लागली.  



“काय अफलातून प्राणी  
आहे!” राजा आनांदाने  
ओरडला.  

“आभार लमत्रा. याच्याबदल्यात तुला काही द्यावसां 
वाटतांय.” 

राजाने अँटोननओला मौल्यवान रत्न ेआखण दाचगने याांनी 
भरलेली एक पेटी हदली.  
“याची काही गरज नाही,” अँटोननओ म्हणाला. पण 
राजाने त्याचे काहीएक ऐकले नाही. “अँटोननओ, तू 
आम्हाला बहुमूल्य भेट हदली आहेस. आमचां बेट रत्नां 
आखण दाचगन्याांनी समदृ्ध आहे. त्याांचां काय करायचां त े
आम्हाला कळत नाही.  

कृपा करून, तू हदलेल्या 
उपयुक्त प्राण्याच्या 
बदल्यात आमच्याकडून 
या भेटीचा स्वीकार 
कर.” 



अटँोननओ जजनोआला परतला आखण 
आपल्या प्रवासाची कहाणी त्याने सवाांना 
साांचगतली.  

सवाांना त्याच्या नशीबाचे नवल वाटले, फक्त 
लुइगीलशवाय! लइुगी हा शहरातील सवाात 
श्रीमांत व्यापारी होता. अटँोननओची बातमी 
ऐकून त्याचा मत्सर जागा झाला. “दोन 
ननरुपयोगी माांजराांसाठी राजाने अँटोननओला 
दमुीळ रत्न ेआखण दाचगने हदले! अशी भेट 
तर कुणी गरीब शतेकरीसुद्धा देऊ शकला 
असता राजाला,” लुइगी मनाशी म्हणाला. 
“मग मी राजाला एिादी मौल्यवान वस्तू 
भेट हदली तर तो बदल्यात मला फ्रकती 
मोठी भेटवस्तू देईल!” 

लुइगीने आपल्या जहाजात उत्तम 
लशल्पे, उत्कृष्ट चचत्र ेआखण सुांदर कपड े
लादली. तो राजाच्या बेटावर पोहोचला. 
त्याने राजाला ननरोप साांगताना आपण 
अँटोननओचे चाांगले लमत्र आहोत, असे 
िोटेच साांचगतले. हे ऐकून राजाने 
लुइगीला भोजनासाठी आमांत्रत्रत  
केले.  



लुइगीने राजाला मौल्यवान भेटवस्तू हदल्या तेव्हा 
राजा चकीत झाला.  
“तुमचां औदाया पाहून मी प्रभावीत झालोय, 
लुइगी,” राजा म्हणाला. “कळत नाही, 
याच्याबदल्यात तुम्हाला काय देऊ!” 



राजाने आपल्या मांत्रयाांशी  
सल्लामसलत केली. काही वेळाने 
लुइगीला राजदरबारात बोलावण्यात 
आले.  
“तुम्हाला भेटवस्तू देण्यावर आम्ही 
ववचारववननमय केला, लुइगी.  
आम्ही तुमच्यासाठी एक िास  
भेटवस्तू ननवडलीय. ती िरांच िूप  
मौल्यवान आहे,” असे म्हणून  
राजाने सेवकाांना भेटवस्तू  
आणण्याचा आदेश हदला.  



लुइगीच्या मनात आनांदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. 
अँटोननओला लमळालेल्या दाचगन्याांपेिा वीसपट जास्त 
दाचगने आपल्याला लमळतील, अशी त्याची िात्री होती.  
भेटवस्तू मिमली कपड्याने झाकलेली  
होती. लुइगीने कपडा दरू केल्यावर त्याला धक्काच 
बसला. त्याला एक मऊ केसाळ चेंडू हदसला.  
चेंडू हलला, तेव्हा लुइगीच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले....  



....माांजरीचां वपल्लू! 



“तुमचा लमत्र अँटोननओने आम्हाला जी 
अनमोल माांजरां हदली होती, त्याांना काही 
वपल्लां झाली. तुम्ही आम्हाला इतक्या 
मौल्यवान भेटवस्तू हदल्या. त्याबदल्यात 
आम्ही तुम्हाला आमच्याकडची ही सवाात 
मौल्यवान वस्तू भेट देतोय.” 



लुइगीने राजाच्या आनांदी चेहऱ्याकड ेपाहहले. त्याला 
उमगले की त्याने राजाला हदलेल्या मौल्यवान 
भेटवस्तुांपेिाही हे माांजरीचे वपल्लू राजाला िूप जास्त 
मौल्यवान वाटत.े  
  
चेहरा हसरा ठेवून राजाने हदलेली भेट स्वीकारण्याचे 
नाटक करणेच योग्य ठरेल, हे लुइगीला कळून चुकले.  
आखण त्याने तेच केले.  



लुइगी आणिी श्रीमांत होऊन घरी परतला 
नाही. पण तो आणिी शहाणा बनून 
परतला, हे ननजश्चत!  

समाप्त 


